
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

WNIOSEK O STYPENDIUM NAUKOWE  

UCZEŃ: ………………………………………….. klasa:……………………………………. 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendium Naukowego dla Uczniów Technikum w 

Karlinie wnoszę o przyznanie stypendium naukowego na rok szkolny ………………………. 

w ramach projektu: „Razem w Zawodową Przyszłość - BIS”. 

KRYTERIA 
Wypełnia uczeń UWAGI KOMISJI 

STYPENDIALNEJ 

średnia ocen z przedmiotów zawodowych   
średnia ocen z pozostałych przedmiotów   
ocena zachowania    
Frekwencja na obowiązkowych zajęciach 

szkolnych   
  

Udział w innych formach wsparcia 

(zajęcia specjalistyczne, język branżowy, 

staż zawodowy) 

  

Aktywna postawa na forum klasy i 

szkoły: (proszę podać przykłady 

zaangażowania w różne formy 

działalności, reprezentowania szkoły, 

osiąganych sukcesów i udziału w 

promocji szkoły) 

  

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem przyznawania Stypendium Naukowego dla Uczniów 

Technikum w Karlinie. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za przestępstwo wyłudzenia nienależnych 

świadczeń finansowych (art. 286 KK) oświadczam, że wykazane dane są kompletne i zgodne ze stanem 

faktycznym.  

Oświadczam, iż uprzedzono mnie, że w przypadku, gdy okaże się, że otrzymałem/łam świadczenia na podstawie 

nieprawdziwych danych, będą wyciągnięte wobec mnie konsekwencje dyscyplinarne, zaś bezprawnie pobrane 

świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami będą podlegać zwrotowi.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym podaniu dla potrzeb 

niezbędnych przy przyznawaniu stypendium (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych; Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723.)  

 

ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z POWYŻSZYM POUCZENIEM 

……………………………………   

podpis ucznia  

………………………………………….. 

podpis rodzica ucznia niepełnoletniego 

 

Załącznik – Oświadczenie o dochodach rodziny na 1 osobę za miesiąc poprzedzający 

złożenie wniosku. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=23-08-2018&qindid=415&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=138&qppozycja=138
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=23-08-2018&qindid=415&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=723&qppozycja=723


 

 

 

 
 

OPINIA WYCHOWAWCY ODDZIAŁU 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

………………………………………………….. 

podpis wychowawcy oddziału 

Opinia RADY PEDAGOGICZNEJ:  *pozytywna / negatywna 

Opinia SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: *pozytywna / negatywna 

REKOMENDACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ: *pozytywna / negatywna 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

………………………………………………….           ………………………………………………….. 

 

…………………………………………………..           ………………………………………………….. 

 

………………………………………………….  …………………………………………… 
podpisy członków Komisji Stypendialnej 

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY 

*Przyznaję stypendium naukowe na rok szkolny ………………………………………… 

w wysokości …………….…………. złotych (słownie: …………………………………….. 

…………………………………………………………………… złotych) 

*Nie przyznaję stypendium naukowego. 

 
__________________________________ 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
______________________________________   Karlino, _______________ 



 

 

 

 
 

(imię i nazwisko ucznia) 
 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW RODZINY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O 
STYPENDIUM NAUKOWE W RAMACH PROJEKTU „RAZEM W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ” 

 
Oświadczam, że wspólnie zamieszkuję i prowadzę wspólne gospodarstwo z niżej 
wymienionymi osobami: 
 

L.p. Nazwisko i imię stopień 
pokrewieństwa 

źródło 
dochodów 

wysokość 
miesięcznych 

dochodów 
(netto) 

  wnioskodawca   

     

     

     

     

     

   RAZEM:  

 
  
Dochód w rodzinie wnioskodawcy ogółem: ……………………………… zł (netto) 
Dochód na członka rodziny wnioskodawcy: ……………………………… zł (netto) 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 
oświadczam, że dane zawarte w wniosku są prawdziwe. 
 

………………………………………………………….. 
podpis osoby składającej oświadczenie 

 
………………………………………………………….. 

              podpis rodzica ucznia niepełnoletniego 
 


